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Ata da reunião realizada no dia 19/01/2022, às 14:20 horas, na Praça Mal. Floriano 

Peixoto, 97 - Centro, Itaboraí , onde se reuniram a Sra. BEATRIZ MACIEL CAETANO DUPIM, 

Pregoeira e sua equipe de apoio, composta pelo Senhores FILIPE PEREIRA AMÂNCIO, 

RAMON SILVA e DHIEGO MONTEIRO DE ANDRADE, e as senhoras SIMONE DOS SANTOS 

VIEIRA, NADIA RODRIGUES DA SILVEIRA GUIMARÃES e ANNA KAROLINE DOS SANTOS 

RODRIGUES criado pelo Decreto Executivo n.º 23, de 27/03/2009 e designada pela Portaria 

n.º 56/2022, de 14/01/2022, para dar continuidade no PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2022 – 

PMI, para o "CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS OBJETIVANDO O 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO 

(EXPEDIENTE)". O local da reunião precisou ser transferido para o Espaço Universitário da 

Prefeitura de Itaboraí, pois novamente havia um curso sendo ministrado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, no mesmo local em que haveria esta reunião. Todas as empresas foram 

informadas no local e transferidas para este endereço. Após a Comissão realizar diligências, 

concluímos que conforme aduz o edital no item 10.3 “Serão classificados pela Pregoeira, para 

ingresso na fase de lances, o autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes 

que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento) à de menor preço.” Apenas as empresas que preencherem esse requisito irão para a 

fase das disputas nos lances, retornaremos então os lances do item 46 em diante. Dando 

prosseguimento a reunião, passamos para a fase dos lances, onde a empresa CONSIGA 

apresentou menor valor para os itens 1, 7, 46 e 60, perfazendo o valor de R$87.687,40 

(Oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), a empresa AFKK 

apresentou menor valor para os itens 2, 11, 38, 61 e 62, perfazendo o valor de R$11.407,70 

(Onze mil, quatrocentos e sete reais e setenta centavos), a empresa LLS apresentou menor 

valor para os itens 3, 6, 44 e 70, perfazendo o valor de R$15.717,90 (Quinze mil, setecentos e 
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dezessete reais e noventa centavos), a empresa TJD apresentou menor valor para os itens 4, 

12 ao 14, 22, 25, 33, 35, 36, 39, 40, 48, 56 e 75, perfazendo o valor de R$54.242,51 

(Cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), a 

empresa AVANTE apresentou menor valor para os itens 5, 41, 58 e 63, perfazendo o valor de 

R$57.345,70 (Cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), a 

empresa DUCS apresentou menor valor para os itens 8, 9, 15, 16, 18, 23, 24, 32, 37, 43, 55, 

59, 64 ao 66 e 70 ao 74, perfazendo o valor de R$168.992,09 (Cento e sessenta e oito mil, 

novecentos e noventa e dois reais e nove centavos), a empresa ASSEADO apresentou menor 

valor para o item 10, perfazendo o valor de R$129.371,00 (Cento e vinte e nove mil, trezentos 

e setenta e um reais), a empresa ECO 805 apresentou menor valor para os itens 17, 20 e 21, 

perfazendo o valor de R$17.425,71 (Dezessete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e 

setenta e um centavos), a empresa SANTA RITA apresentou menor valor para os itens 19, 30, 

34, 42, 47 e 49, perfazendo o valor de R$45.181,90 (Quarenta e cinco mil, cento e oitenta e 

um reais e noventa centavos), a empresa START 22 apresentou menor valor para os itens 26 

ao 29, 31, 68 e 69, perfazendo o valor de R$37.225,45 (Trinta e sete mil, duzentos e vinte e 

cinco reais e quarenta e um centavos), a empresa SS REPRESENTAÇÕES apresentou menor 

valor para os itens 45, 52 e 67, perfazendo o valor de R$18.405,18 (Dezoito mil, quatrocentos 

e cinco reais e dezoito centavos), a empresa PARCO apresentou menor valor para os itens 50, 

53 e 54, perfazendo o valor de R$1.403.729,94 (Um milhão, quatrocentos e três mil, 

setecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos) e a empresa COMPASTAS 

apresentou menor valor para os itens 51 e 57, perfazendo o valor de R$121.822,54 (Cento e 

vinte e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Superada a fase 

dos lances, a sessão será suspensa para iniciarmos a fase das amostras na Secretaria 

requisitante, observando o item 9 do Termo de Referência, após recepcionarmos o parecer 

técnico da Secretaria, convocaremos os classificados para iniciarmos a fase de habilitação. 
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Nada mais havendo a registrar, encerro a reunião às 15:50. Após lida e achada conforme, vai 

por mim assinada, pelos membros da equipe de apoio e pelos licitantes que ficaram para 

assinar esta ata. 

 

 

 
 Beatriz Maciel Caetano Dupim 
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